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PROGRAMA DE PÓS-GRAUDAÇÃO EM BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA
PERMANECE COM NOTA 7 EM AVALIAÇÃO DA CAPES

NESTA EDIÇÃO
1.

Professores e técnicos administrativos do programa

Programa de Pós-Graduação
em Bioquímica e Imunologia
permanece com nota 7 em
avaliação da CAPES

No dia 20 de setembro a
Coordenação de Aperfeiçoamento de

Decisões do Colegiado.

3.

Avisos Importantes.

da Avaliação Quadrienal 2017. Os
programas de pós-graduação foram
analisados por comissões de avaliação e

4. Informações úteis.

programas de pós-graduação.

Pessoal de Nível Superior (CAPES)
divulgou o resultado da primeira etapa

2.

avaliação, esta é alimentada pelos

O Programa de Pós-Graduação
em Bioquímica e Imunologia recebeu
destaque em vários aspectos. Alguns
desses aspectos serão expostos a seguir:

pelo Conselho Técnico-Científico da
5. Acontecimentos Acadêmicos
6. Entretenimento



Projetos

em

Educação Superior (CTC-ES) entre os

instituições

dias 03 de julho e 01 de setembro.

nacionais;

Os avaliadores valeram-se de
várias informações, entre elas o número
de

produções

científicas

de

cada

programa. Os dados necessários para a
avaliação foram obtidos através da
Plataforma Sucupira. A plataforma é
uma

importante

ferramenta

de
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rede
mineiras

com
e

Constante renovação do
programa, por exemplo,
reformulação curricular e
renovação docente; nesse
tópico

destacou-se

a

criação da disciplina “Lab
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Rotation”, uma iniciativa

http://www.pgbiq.icb.ufmg.br/noticias/

pioneira no Brasil;

avaliacaopgbiq.pdf

Laboratórios

e

equipamentos
multiusuários;


O

fato

dos

obterem

docentes

regularmente

financiamentos
agências

financiadoras

FINEP)

e

(FAPEMIG);
docentes

ficam disponíveis no site?

laboratórios, técnicos administrativos,
secretaria e coordenação do programa.

Reuniu-se,

no

dia

27

ACONTECIMENTOS
ACADÊMICOS

Bioquímica e Imunologia. Confiram

Confiram agora os principais

as

decisões

na

página

do

empresa

O programa sedia o INCT
Dengue e o INCT Vacinas é
liderado por um docente do
programa no Instituto René
Rachou.

Esses são apenas alguns pontos
levantados pelos avaliadores. Os demais
apresentados

anteriormente contribuíram para que o
programa permanecesse com nota 7 no
Quadriênio 2017 da CAPES. Confira na
íntegra

1.

decisoesdocolegiado.

DEFESAS

Defenderam em Setembro
15.10. Rebeca Peres Moreno

AVISOS IMPORTANTES
Maia
A próxima reunião do colegiado

em

2017, quarta-feira, às 13h30min horas na
sala de reuniões. Convidamos todos os
docentes a participarem da reunião. Os

–

Doutora

em

Ciências:

Bioquímica;

está agendada para 25 de outubro de

multinacional;

aos

acontecimentos do programa.

desenvolve

grande

somados

percam

Setembro de 2017, o Colegiado da PPG-

em colaboração com uma

pontos

não

tempo! Acessem agora mesmo a nossa

de

http://www.pgbiq.icb.ufmg.br/noticias/

vacina contra leishmaniose



assim

página. www.pgbiq.icb.ufmg.br

alcance

que

Sendo

DECISÕES DO COLEGIADO

programa.

Vacinas

as

residentes pós-doutoral, técnicos de

lideram uma iniciativa de

Centro de Tecnologia de

todas

informações referentes ao programa

todas

o

que

Parabenizamos aos docentes, discentes,

permanentes ao programa

internacional,

Sabiam

Esta conquista é de todos!

estadual

Dois

INFORMAÇÕES UTÉIS

junto às

nacionais (CAPES, CNPq,
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26.10.

Gabriela

Guimarães Machado – Doutora em
Ciências: Imunologia;

que desejarem sugerir algum assunto

29.10. Rebeca de Paiva Froes

para a pauta enviem, impreterivelmente

Rocha – Mestra em Bioquímica e

até às 18 horas do dia 23 de outubro, um

Imunologia,

e-mail para pg-biq@icb.ufmg.br.

Imunologia.

Até o fechamento desta edição
não haviam novos avisos. Caso surjam a
posteriori serão comunicados através do
correio eletrônico para docentes e
discentes, e para toda a comunidade no
site www.pgbiq.icb.ufmg.br.
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área

de

concentração:

Parabéns por essa conquista!
2.

EXAMES
QUALIFICAÇÃO

Qualificou em Setembro:
29.09. Joana Lobato Barbosa

DE

NEWSLETTER
Parabéns por ultrapassar mais
uma etapa!
3.
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apresentou seu trabalho no evento, e

PARTICIPE

este recebeu menção honrosa.

Participe do Newsletter do

PREMIAÇÕES

programa!
3.1 Entre os dias 27 e 30 de
Para participar basta enviar um

agosto, aconteceu em Santa Catarina o

e-mail com sugestões de assuntos,

XIV Congresso of the Brazilian Society of

observações, críticas construtivas e

Toxinology. No evento os alunos Pablo

elogios para pg-biq@icb.ufmg.br.

V. M. Reis, doutorando, e Jonh A. A.
Parra,

mestrando,

orientandos

respectivamente da Profa. Dra. Maria
Elena L. P. Garcia e do Prof. Dr. Adriano
Pimenta e filiados ao Programa de PósGraduação em Bioquímica e Imunologia
receberam o prêmio de melhor pôster
em seus respectivos níveis.

Marianna Kunrath Lima

ENTRETENIMENTO
A vida acadêmica não é algo
fácil. O que acham de dar uma pausa
para relaxar?
Confiram

nos

links

abaixo

ótimos programas culturais em BH!
http://belohorizonte.mg.gov.b
r/categorias/belotur-0
http://www.soubh.com.br

Pablo Reis à esquerda e Jonh Parra à direita

http://www.sescmg.com.br/w

3.2 Aconteceu entre os dias 03 e
06 de setembro de 2017 em São Paulo a
XXXII Reunião Anual Fesbe. O evento

ps/portal/sescmg/unidades/unidades_c
ultura/sesc_palladium

contou com a participação de diversos
pesquisadores

e

discentes.

A

http://www.cinetheatrobrasil.

Prof.

Dr.

Dawidson

Prof. Dr. Jader Santos Cruz – Subcoordenador
Alexandre Estevan dos Santos – Secretário
Orlando Rocha de Mattos – Secretário

com.br

doutoranda Marianna Lima, orientanda
do

EQUIPE NEWSLETTER
Profa. Dra. Leda Quércia Vieira – Coordenadora

Hosana Kécia de Souza Santana – Estagiária

Gomes,
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